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Kjell Borneland Foundation, Indien 

Jaigaon (Indo-Bhutan border) 

 

Nyhetsbrev 2/2021: ”Kjell Borneland Academy” – Indien 

 

 
 

Några av skolans elever på plats för lektion…  
 

Under november månad hoppas skolledningen på ”Kjell Borneland Academy” få tillstånd 
till att åter öppna upp ”vår” skola med full aktivitet och undervisning. Men fortfarande är 
det ovisst i väntan på myndighetsbeslut. Tiden med elevernas hemstudier har varit svår då 
familjernas faciliteter är knappa. Datorer finns inte i hemmen och många familjer har ingen 
mobiltelefon vilket försvårat kontakten mellan lärare och elever. De mobiltelefoner samt iPads 
som tidigare donerats till skolan från flera av våra faddrar har uppskattats mycket och kommit 
till stor användning. 
Här får ni en liten upprepning över skolans undervisning i de olika yngre grupperna med elever: 
”Nursery-elever” lär sig; Alfabetet med lek, bild, matematik räkna upp till 50, lokalspråk (nepali, 
hindi, bangla). Idrott & lek. Ämnen för LKG (lower kindergarten) är: lokalspråk, alfabetet, 
matematik, NO-ämnen, bild. Idrott & lek. Skolämnen för UKG (upper kindergarten): lokalspråk, 
engelska, matematik, NO-ämnen, bild, idrott & lek, samt ”general knowledge”. Från Klass 1 
studerar eleverna i perioder om fyra månader som avslutas med ett ”examens-prov” för att 
komma vidare. Skolårets sista och största tentaperiod är under februari månad varje år. 
(Skolans läsår slutar/börjar i månadsskiftet februari-mars) 
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Här samlas några elever i skolans bibliotek för gemensamma studier och avstämning. Mycket av 
den digitala utrustningen på bilderna är insamlade gåvor från flera av våra faddrar och 
sponsorer. Dessa har fungerat mycket bra och varit goda hjälpmedel i elevernas studier. 

 

SKOLAN RIKTAR HÄR ETT STORT TACK TILL DIG SOM MEDVERKAT TILL ATT 
BREDDA MÖJLIGHETEN TILL DIGITALA STUDIER FÖR SKOLANS ELEVER. 

 

   
  
De flesta skolor på den indiska landsbygden har varit helt stängda under pandemin och elever 
har därför stått utan utbildning under lång tid. - Tack vare ett fantastiskt och outtröttligt 
engagemang från Mahesh och Soni Moktan (rektorsparet) på ”Kjell Borneland Academy”  
har deras hårda arbete bidragit till att digitala hemstudier positivt påverkat undervisningen och 
att utbildningen kunnat pågå under största delen av den långvariga pandemin. 
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Sedan pandemins utbrott i Indien har elever, barnens familjer, lärare och skolledning klarat sig 
bra från Covid-smitta. Ingen har märkligt nog insjuknat! Däremot har barnens familjer drabbats 
hårt ekonomiskt. Många av föräldrarna till skolans elever har varit arbetslösa under lång tid. 
Flera familjer hade före pandemin sitt arbete inne i Bhutan där gränsen fortfarande är stängd. 
Dagavlönade rickshawförare har varit helt utan arbete, tvätterskor och städerskor har inte 
kunnat utföra arbeten i andra familjers hem etc. Den långa perioden med både restriktioner och 
utegångsförbud har påverkat de fattiga familjernas liv hårt.   
 
Vissa familjer med egna odlingar av grönsaker har försökt att vara självförsörjande. Ris har 
delats ut genom statliga stöd och skolans insamlingsprojekt ”en näringsrik måltid per dag” för 
skolans elever fungerar mycket väl.  
 

Vi vill framföra ett stort tack till alla Er som under pandemin 2020/2021 valt att 

bidraga till skolelevernas matinsamling! 
 

     
                            

    
 
Fortfarande har elevernas familjer det svårt ekonomiskt och insamlingen finns ännu kvar. 
 
Covid-vaccineringen pågår sedan en tid i området kring skolan. De flesta vuxna är vaccinerade 
och även barn ner till 2-års ålder kommer att vaccineras. Totat sett över hela Indien har 25 % av 
befolkningen fått två doser vaccin. Nära 800 miljoner människor (54 %) har fått en dos. Totalt 
har i Indien delats ut en miljard doser vaccin. Indien har klarat sig relativt väl från dödsfall och 
man tror att så många som två tredjedelar av Indiens befolkning har antikroppar.  
 
Ännu har inte någon ”tredje våg” i Indien tagit fart och oron bland den fattiga befolkningens 
framtid är inte över. I Indien har man den höga målsättningen att hela befolkningen skall vara 
vaccinerade innan detta år når sitt slut – en svår utmaning! 



KB Foundation & Kjell Borneland Academy;  www.kbfoundation.eu  •   www.kbacademy.in 
Kontakt i Sverige: c/o Swed-Asia Travels  ♦  Storgatan 28, Strängnäs, 0152 - 181 82,  08-345 786 

reslust@swedasia.com   ♦   www.swedasia.se 

 

      
 
Bilder ovan: Skolans lärare träffar de yngre elevernas föräldrar som lämnar in barnens hemläxor 

för rättning och får samtidigt information om planerad undervisning. 
 

 

         
Bilder ovan: Elever kommer sporadiskt till skolan för stödundervisning. 

 

 

Årets sommarmonsun var mycket kraftig men området kring skolan klarade sig från allvarliga 

skador. Under en period var rädslan för översvämning stor då den närliggande floden Toorsa 
steg kraftigt och dag-för-dag. Många familjer bor nära floden där stillastående vattensamlingar 
ökade vilket alltid medför ökad risk för spridning av t.ex kolera och att möjligheten till god 
hygien blir minimal. Den redan dåliga sophanteringen blir än mer besvärlig… Glädjande nog 
utbröt ingen koleraepidemi eller annan vattenbärande sjukdom den här gången.  
Långt, långt bort från Sverige pratar skolan och barnen om klimatpåverkan och om Greta 
Thunbergs kampanj!  
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Under oktober och november månad infaller årligen den stora helgdagsperioden över hela Indien.  
Hinduer och buddhister firar ofta samma högtider. (i nyhetsbrevet 3/2020 finns lite att läsa om 
pågående högtid). Befolkningen i skolans område är till största del hinduer och buddhister som 
lever sida vid sida i samförstånd. Här nedan visar jag som exempel hur almanackan på skolan 
ser ut för pågående månad; 
 

NOVEMBER 2021  
Date  

Day  Events/Activities/ Holidays  

02 - 06/11/2021  
    

Tuesd - Saturday  
    

Diwali Holidays  

10 - 11/11/2021  
     

Wed - Thursd  
     

Chhat Puja Holidays  

14/11/2021  Sunday  Children's Day Celebration  
 

19/11/2021  Friday  Holiday on the occasion of Guru 
Nanak Jayanti.  
 

20/11/2021  Saturday  Yoga competition between 
higher classes & English 
Conversation competition 
between lower classes. 
 

22 - 27/11/2021  
 

Mond - Saturday   Second Unit Test for the  
Academic Session 2021-2022  

 
***************************** 

 

    
 
Den anställda sjuksköterskan på skolan Mrs. Singh tar löpande emot skolbarnen på 
”Wennerström Health Centre”. Mrs Singh behandlar lättare skador, omplåstringar och ger 
rådgivning. 

 
Sjuksköterskans anställning på skolan, liksom löpande inköp till ”hälso-centret” bekostas 
med sponsormedel från det svenska företaget WLK Wennerström Ljuskontroll – en viktig 
och högt uppskattad förmån för ”vår” skola. Vid invigningen 2019 fanns på plats den 
svenska sjuksköterskan Lotta Severin som satte sin prägel på både mottagning och 
verksamhet – fortfarande ”skiner mottagningen svenskt”! 
 
 Till dig med vårdkunskap, intresse av idrott & lek, och med lite äventyrsanda…. Välkommen att 
kontakta Swed-Asia Travels för att under någon period 2022–2023 vara volontär på skolan!  
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Rektor Soni Moktan i arbete på skolans rektorsexpedition 

 

Under den närmaste tiden (möjligen ett år framåt) vill rektorsparet påpeka behovet av ”fler 
faddrar” för de elever som normalt har betalande föräldrar. Med anledning av den svåra 
ekonomiska situation som föräldrarna har och som pandemin medfört så riskerar flera elever att 
lämna skolan då vissa föräldrar inte har något arbete och på så sätt mist sin betalningsförmåga.  
 
Det kommer att ta tid innan arbetssituationen blir normaliserad och flera föräldrar har framfört 
önskemål om halverad skolavgift på grund av arbetslöshet. Rektorsparet har stora hjärtan, de 
ömmar för de fattiga familjerna med barn och ser därför ofta ”mellan fingrarna” när det gäller 
vissa föräldrars skolavgifter – men detta kan inte pågå hur länge som helst.  
 
VET DU KANSKE NÅGON BEKANT, ETT SÄLLSKAP, ELLER EN ”ARBETSGRUPP” SOM 
UNDER ETT ÅR KAN STÅ FÖR EN ELEVS SKOLAVGIFT PÅ 1800 KRONOR? SKRIV I SÅ 
FALL ETT MEJL TILL SWED-ASIA TRAVELS SÅ SNART SOM MÖJLIGT FÖR MER INFO! 
   
Vill du veta mer… Kontakta Swed-Asia Travels i Strängnäs! Ring 0152-181 82 eller mejla 
till reslust@swedasia.com 
 
Att vara fadder till en elev på ”Kjell Borneland Acadmey” hjälper en hel familj, där ditt 

stöd gör skillnad. 

 
Sprid gärna möjligheten att ge stöd till skolan genom bidrag till Bg 228-9312 eller 

Swish 123 498 9331 (vid Swish: ange alltid ”KBA + ditt meddelande”) 
 

Tack för att du är med och stödjer elever på ”Kjell Borneland Academy” – En skola i det fattiga 
området Chota Mechia Busty utanför staden Jaigaon, Jalpaiguri District i delstaten Västbengalen 
 
/ Kjell Borneland & Tina Höijer 
Beskyddare och samordnare över ”Kjell Borneland Academy” i Indien 


